Nowa jakość w rzeszowskim żużlu. Znamy długoterminowe
plany klubu. Celem? Ekstraliga
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7R Stolaro Stal Rzeszów ligowe zmagania w 2021 roku zakończyła poniżej przedsezonowych
oczekiwań, nie meldując się w fazie play-off. Teraz przed drużyną okres przygotowań i
budowania składu na sezon 2022. W miniony piątek działacze zaprezentowali
długoterminowy plan działania i cele na kolejne lata, które prezentują się naprawdę
imponująco.
Rzeszowscy działacze podczas piątkowej konferencji prasowej zorganizowanej w rzeszowskim
Ratuszu przedstawili długoterminowe plany klubu i strategię działania na najbliższe lata. Zgodnie z
nimi klub ze stolicy Podkarpacia najpóźniej w sezonie 2023 ma awansować na zaplecze PGE
Ekstraligi. Ponadto podmiot ma zacząć działać jako spółka akcyjna.
Jedną z bardzo istotnych zmian będzie utworzenie Centrum Sportu Motorowego, który złożony
będzie z czterech etapów. Pierwszym będzie budowa mini toru, który będzie służył szkoleniu
młodzieży. Ponadto, klub chce przywrócić corocznie organizowany Memoriał im. Eugeniusza
Nazimka, a także nową imprezę - Puchar Kibica. Dobre informacje płyną także dla kibiców, bowiem
zgodnie ze strategią, współpraca na linii klub-kibice ma być zacieśniona.
Na lata 2024-2027 przewidziano dalsze działania związane z rozwojem kolejnych etapów Centrum
Sportu Motorowego. Drugim krokiem po mini torze będzie budowa parkingu dla kibiców nieopodal

Stadionu Miejskiego "STAL" w Rzeszowie oraz zorganizowanie komunikacji miejskiej na mecze dla
kibiców. Trzecim etapem ma być stworzenie toru kartingowego, oraz toru crossowego dla motocykli
crossowych i pitbike’ów, zaś finalnie powstać ma zaplecze gastronomiczne i oficjalny stacjonarny
sklep z gadżetami klubowymi.
Ostatni, niemniej ważny punkt strategii zaplanowany został na okres 2028-2032. Długoterminowym
planem, jaki stawiają sobie działacze jest awans do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej.
Teraz przed drużyną czas budowania składu drużyny na 2022 rok, który może być dla rzeszowian
szansą na zrealizowanie celu jakim jest awans do eWinner 1. LŻ. W zespole najprawdopodobniej
pozostaną lider - Sam Masters oraz Hubert Łęgowik. W kuluarach z rzeszowskim klubem łączy się
polskich seniorów - Damiana Dróżdża oraz dobrze znanego kibicom Dawida Lamparta, natomiast w
kwestii obcokrajowców do klubu mogą dołączyć Aleksandr Łoktajew i Pontus Aspgren. Formację
juniorską najprawdopodobniej nadal stanowił będzie Mateusz Majcher.
Wiemy też, iż dojdzie do zmiany na stanowisku trenera, bowiem po roku spędzonym w 7R Stolaro
Stali Rzeszów odchodzi Michał Widera. Niewykluczone, że jego miejsce zajmie Dawid Stachyra,
który w nowej roli z pewnością będzie mógł liczyć na wsparcie swojego taty - Janusza.

Najważniejsze punkty Programu Strategii Rozwoju:
Lata 2022-2023:
Awans do I Ligi Żużlowej,
Założenie Spółki Akcyjnej,
Stworzenie mini toru o długości 320 metrów dla Szkółki Żużlowej,
Powołanie „Klubu 100”, w ramach którego każdy chętny deklaruje wpłatę
jednorazowej składki w kwocie min. 1000zł netto rocznie. Zebrane w ten sposób
środki w całości zostaną przeznaczone na szkolenie młodzieży oraz warsztat,
5. Pełna współpraca z Klubem Kibica,
6. Coroczny Memoriał im. Eugeniusza Nazimka oraz Puchar Kibica.
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Lata 2024-2027:
1. Zwiększenie popularyzacji marki dzięki transmisjom spotkań w telewizji Canal+,
2. Kolejny etap tworzenia CENTRUM SPORTU MOTOROWEGO.
Lata 2028-2032:
1. Awans do Ekstraligi

CENTRUM SPORTU MOTOROWEGO
I etap:
Stworzenie w Rzeszowie mini toru (320 metrów) dla optymalnych warunków
treningowych Szkółki Żużlowej, która mogłaby korzystać z motocykli żużlowych o
pojemności 250cm3 oraz 500cm3.
II etap:
Pełnowymiarowy, niezależny tor żużlowy z odpowiednim zapleczem i trybunami.
Utworzenie w okolicy toru parkingu dla kibiców. Specjalne autobus MPK

zorganizowane pod spotkania żużlowe.
III etap:
Stworzenie toru kartingowego, oraz toru crossowego dla motocykli crossowych i
pitbike’ów.
IV etap:
Zaplecze gastronomiczne i oficjalny stacjonarny sklep z gadżetami klubowymi.
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